
Publication

Såsom hos Rätten är angifwit, at emel-

lan d. 6 och 7 sidstl Aug: uti Sta Mariæ

Magdalenæ Kyrkia 27 st. bokskåp

blifwit upbrutne och derutur bort-

stulne.

1 Psalmbok i RegalOctav, tryckt i Göteborg 

med namn N. S.

1 do i samma format tryckt i Stockholm
hand

1 liten Bibel

1 Psalmbok in Octavo med laquerat och

förgylt band

1 do med silfwerspännen

1 stor do i franskt band af Keysers tryck

med noter.

1 do me laquerat band med

silfwerspännen.

1 do med förgylta bokstäfwer P. M. S.

utan på den ena sidan och årtalet

1735 på andra sidan

1 do i swart band

1 Psalmbok in qvarto med noter.

1 do mindre med grof styl.

jämte flera böcker många andra

åtskilliga slags til tryck, band och

editioner; som ej så noga kunnat speci-
ficeras
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altså warda härmed allmännel
som

kundgiordt, at eho om denna

kyrkiotiufnad någon kundskap

antingen redan  hafwer eller framdeles er
hålla kan, der samma åligges

sådant hos Rätten tilkiänna
samma

gifwa, så kiärt den är at

undwika det straff, som lag

och Kongl. förordningar i dy

slika mål förmå och innehålla

utlofwandes wederbörande

en wedergiällning af 100 D

Kmt: åt den, som förberörde

grofwa stöld uptäckes

Af Stockholms Södre förstads

Ciemners Cammare d. 8. Aug: 1735
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